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Markmið þessa verkefnis er annars vegar að meta kolefnisspor  
nautgriparæktar á Íslandi árið 2018 og hins vegar að meta kolefnisspor 
tveggja dæmigerðra nautabúa, annars vegar kjötframleiðslubús og hins 
vegar mjólkurframleiðslubús.  

Við útreikningana var stuðst við aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol 
þar sem losun gróðurhúsalofttegunda er skipt í þrjá flokka eftir því hvar í 
virðiskeðjunni hún á sér stað, þ.e. bein losun frá býlinu, óbein losun vegna 
aðkeyptrar orku og óbein losun vegna framleiðslu og flutnings aðfanga 
annars vegar og vinnslu, flutnings, notkunar og förgunar frálags hins 
vegar. Í þessari greiningu verður þó ekki litið til losunar sem snýr að 
frálagi greinarinnar. Þá er ekki tekið tillit til losunar vegna landnotkunar 
og breyttrar landnotkunar vegna skorts á gögnum en sú losun gæti verið 
töluverð. 

Niðurstöðurnar sýna að losun vegna nautgriparæktar og 
mjólkurframleiðslu á Íslandi árið 2018 nam 275.100 tonnum CO2-íg. 
Losun metans úr meltingarvegi (50%), losun vegna meðhöndlunar 
búfjáráburðar (13%) og losun vegna framleiðslu og flutnings tilbúins 
fóðurs (12%) spilar þar stærstu hlutverkin. 

Losun vegna framleiðslu mjólkur og nautakjöts frá dæmigerðu 
mjólkurframleiðslubúi er 1,0 kg CO2-íg./L mjólkur og 18,2 kg CO2-íg./kg 
kjöt en losun vegna kjöts frá kjötframleiðslubúi er 23,4 kg CO2-íg./kg kjöt. 
Niðurstöðurnar eru í ágætu samræmi við niðurstöður erlendra 
rannsókna. 
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SAMANTEKT 

Skýrsla þessi er unnin fyrir hönd Landssambands kúabænda (LK) í kjölfar samþykktar á nýrri 

stefnumótun í mjólkur- og nautakjötsframleiðslu 2018-2028 þar sem fram kemur að íslensk 

nautgriparækt verði kolefnisjöfnuð fyrir árið 2028. Markmið þessa verkefnis er annars vegar að meta 

heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá nautgriparækt á Íslandi árið 2018 og hins vegar að meta losun 

frá tveimur dæmigerðum búum, annars vegar því sem stundar fyrst og fremst mjólkurframleiðslu og 

hins vegar því sem stundar kjötframleiðslu. LK og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins skilgreindu stærð 

og framleiðslu dæmigerðu búanna. 

Helstu gróðurhúsalofttegundir úr landbúnaði eru metan (CH4) og glaðloft (N2O) en þær myndast einna 

helst við iðragerjun, við geymslu búfjáráburðar og við notkun búfjáráburðar. Við útreikninga á þessum 

þáttum var stuðst við leiðbeiningar IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) og útreikninga 

sem Umhverfisstofnun hefur gert. Nokkur óvissa fylgir útreikningum sem þessum. Skekkja 

aðferðarinnar sem kemur fram í leiðbeiningum IPCC getur verið allt að 45%. Þó að óvissan sé töluverð 

eru aðferðirnar sem notaðar eru þær bestu sem völ er á.  

Við útreikningana er einnig stuðst við aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) sem 

notuð er þegar reikna á losun frá fyrirtækjum og stofnunum. Í þeirri aðferðarfræði er losun 

gróðurhúsalofttegunda skipt í þrjá flokka, umfang 1, 2 og 3, eftir því hvar í virðiskeðjunni losunin á sér 

stað. Undir umfangi 1 er öll bein losun sem verður á býlinu, umfang 2 nær til notkunar aðkeyptrar orku 

og umfang 3 nær m.a. til losunar vegna framleiðslu og flutnings allra aðfanga. Umfang 3 nær einnig til 

tilbúinna afurða, flutnings þeirra, pökkunnar og notkunar en þessi greining nær þó ekki yfir þann hluta 

umfangs 3. Þá nær greiningin ekki til losunar vegna breyttrar landnotkunar en hún gæti spilað 

mikilvægt hlutverk í kolefnisspori greinarinnar. 

Niðurstöðurnar sýna að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá nautgriparækt á Íslandi árið 2018 nam 

275.100 tonnum CO2-ígilda. Losun metans úr meltingarvegi (50%), losun vegna meðhöndlunar 

búfjáráburðar (13%) og losun vegna framleiðslu og flutnings tilbúins fóðurs (12%) spilar þar stærstu 

hlutverkin. 

Heildarlosun frá dæmigerðu mjólkurframleiðslubúi er um 450 tonn CO2-ígilda á ári en það nemur um 

1,0 kg CO2-íg./L mjólkur og 18,2 kg CO2-íg./kg kjöt sem framleitt er á búinu. Heildarlosun frá dæmigerðu 

kjötframleiðslubúi nemur um 190 tonnum CO2-ígilda á ári sem samsvarar um 23,4 kg CO2-íg./kg kjöt. 

Niðurstöðurnar eru í ágætu samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna.  

Aftur skal taka fram að losun vegna breyttrar landnotkunar er ekki talin með og þá nær greiningin 

aðeins að hliði bóndans og er því frekari vinnsla, pökkun og flutningur afurða ekki hluti af greiningunni. 
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1 INNGANGUR 

Þessi skýrsla er unnin fyrir hönd Landssambands kúabænda (LK) af EFLU verkfræðistofu. Skýrslan er 

unnin í kjölfar samþykktar á nýrri stefnumótun í nautakjötsframleiðslu [1] og mjólkurframleiðslu [2] 

2018-2028 sem samþykkt var á aðalfundi LK í mars 2017. Þar kemur fram að íslensk nautgriparækt 

verði kolefnisjöfnuð fyrir árið 2028 en skýrsla þessi um losun gróðurhúsalofttegunda í íslenskri 

nautgriparækt og mjólkurframleiðslu er liður í þeirri vegferð. Markmið skýrslunnar er tvíþætt. Í fyrsta 

lagi er markmiðið að leggja mat á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda við nautgriparækt og 

mjólkurframleiðslu á Íslandi á ársgrundvelli. Í öðru lagi er markmiðið að meta kolefnisspor tveggja 

dæmigerðra nautgripabúa, annars vegar þess sem stundar eingöngu kjötframleiðslu og hins vegar þess 

sem stundar fyrst og fremst mjólkurframleiðslu. Í framhaldinu er losun gróðurhúsalofttegunda á hvert 

framleitt kg af nautakjöti og hvern framleiddan lítra af orkuleiðréttri mjólk metin. 

2 LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA Í LANDBÚNAÐI 

Árlega gefur Umhverfisstofnun (UST) út losunarbókhald fyrir Ísland þar sem gert er grein fyrir allri losun 

gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, skipt eftir atvinnugreinum. Samkvæmt losunarbókhaldi Íslands bar 

landbúnaðargeirinn ábyrgð á um 12% af allri losun gróðurhúsalofttegunda árið 2017 sé losun af völdum 

landnotkunar, breyttrar landnotkunar og skógrækt ekki tekin með en þeir flokkar falla ekki undir 

skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum [3]. Í losunarbókhaldinu er orkunotkun í landbúnaði ekki talin 

fram undir landbúnaði heldur undir almennri orkunotkun.  

Losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði á Íslandi hefur haldist nokkuð stöðug síðustu áratugi en 

hluti landbúnaðar af heildarlosun landsins hefur minnkað frá 1990, aðallega vegna aukningar í losun 

frá iðnaðarferlum. Breytileika í losun frá landbúnaði má að mestu leyti rekja til breytileika í stærð 

bústofns [3]. 

Með gróðurhúsalofttegundum er hér átt við koltvíoxíð (CO2), metan (CH4) og glaðloft (N2O). Til eru fleiri 

gróðurhúsalofttegundir en þessar þrjár eru þær algengustu í landbúnaði. Venja er að losun 

gróðurhúsalofttegunda sé gefin upp í einingunni kg CO2-ígilda. Gróðurhúsalofttegundir hafa mismikil 

áhrif á loftslagið og endurspeglast munurinn í hnatthlýnunarmætti (e. Global warming potential, GWP) 

lofttegundanna en hann segir til um hlýnunarmátt lofttegunda miðað við hlýnunarmátt CO2, sem 

notaður er til viðmiðunar. Losun lofttegunda í kg CO2-ígilda er metin með því að margfalda losun 

lofttegundarinnar í kílógrömmum talið með hnatthlýnunarmætti hennar. Tafla 1 sýnir 

hnatthlýnunarmátt þeirra gróðurhúsalofttegunda sem koma við sögu í þessari skýrslu. 

TAFLA 1 Upplýsingar um gróðurhúsalofttegundir sem koma við sögu í þessari skýrslu. Heimild: IPCC [4]. 

LOFTTEGUND TÁKN 
HNATTHLÝNUNAR- 
MÁTTUR 

Koldíoxíð CO2 1 

Metan CH4 28 

Glaðloft N2O 265 
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Mikilvægustu gróðurhúsalofttegundirnar frá landbúnaði á Íslandi eru metan (CH4) og glaðloft (N2O). 

Stærsti hluti metangassins myndast við iðragerjun en meirihluti glaðlofts er tilkominn vegna 

nytjajarðvegs. Glaðloft myndast þegar ammóníak, sem verður til við niðurbrot lífrænna efna í örverum, 

verður að köfnunarefnisgasi en við það verður til glaðloft sem hliðarafurð.  

Útreikningar á kolefnisspori í landbúnaði eru ekki nýir af nálinni og hafa verið gefnar út ítarlegar 

leiðbeiningar um það hvernig skuli reikna m.a. losun vegna iðragerjunar í meltingarfærum, vegna 

meðhöndlunar úrgangs frá dýrum og vegna losunar frá nytjajarðvegi [5]. Losun vegna þessara þriggja 

þátta er meginuppistaðan í kolefnisspori í nautgriparækt en þættir á borð við notkun 

jarðefnaeldsneyta, notkun raforku og flutning og framleiðslu aðfanga eru einnig mikilvægir.  

Í áðurnefndu losunarbókhaldi er m.a. að finna ítarlega útreikninga á losun sem rekja má til iðragerjunar 

og búfjáráburðar vegna nautagripaæktunar á Íslandi og verða þeir útreikningar hafðir til viðmiðunar í 

þessari skýrslu eftir því sem við á [6]. 

Nokkur óvissa fylgir útreikningum sem þessum. Erfitt getur reynst að áætla meginhluta losunarinnar 

vegna metanmyndunar í meltingarfærum. Sú aðferð sem hér er notuð byggir á því að reikna út 

orkuþörf dýranna út frá ýmsum þáttum og meta út frá henni metanmyndunina [5]. Þetta er sú aðferð 

sem IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mælir með og er m.a. notuð af 

Umhverfisstofnun fyrir sitt árlega losunarbókhald Íslands [6]. Skekkja þessarar aðferðar getur verið allt 

að 45% [5]. Þó að óvissan sé töluverð eru aðferðirnar sem notaðar eru þær bestu sem völ er á. Þær 

reikniformúlur sem IPCC gefur upp eiga að duga fyrir allan heiminn en reynt er að laga þær að íslenskum 

aðstæðum eins og kostur er. 

3 UMFANG OG KERFISMÖRK 

Við útreikninga á kolefnisspori er stuðst við aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) en 

sú aðferðafræði er notuð þegar losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi fyrirtækja eða stofnana 

er metin. Í þeirri aðferðarfræði er losun gróðurhúsalofttegunda skipt í þrjá flokka, umfang 1, 2 og 3, 

eftir því hvar í virðiskeðjunni (e. value chain) losunin á sér stað (sjá mynd 1). Undir umfangi 1 er öll bein 

losun sem verður á býlinu, þar á meðal losun vegna iðragerjunar, meðhöndlun húsdýraáburðar og 

nytjajarðvegs en einnig notkun jarðefnaeldsneytis. Umfang 2 nær til notkunar orku, sem í tilfelli 

landbúnaðar er raforka og notkun heits vatns. Umfang 3 er víðfeðmasta umfangið en það nær m.a. til 

losunar vegna framleiðslu og flutnings allra aðfanga. Í tilfelli landbúnaðar er það til dæmis tilbúið fóður 

og tilbúinn áburður. Þá nær umfang 3 einnig til tilbúinna afurða, flutnings þeirra, pökkunnar og 

notkunar. Þessi greining sem hér er gerð nær þó ekki yfir þann hluta umfangs 3. Sú losun sem er talin 

undir landbúnaði í losunarbókhaldi Íslands er aðeins losun í umfangi 1 án losunar vegna bruna 

jarðefnaeldsneytis [6].  
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MYND 1 Skýringarmynd fyrir umföng 1, 2 og 3. 

Þessi greining tekur tillit til þeirrar losunar sem verður fram að þeim tímapunkti sem varan fer frá 

bónda. Því koma þættir á borð við slátrun, vinnslu, pökkun og flutning afurða, förgun/nýtingu 

hliðarafurða og losun gróðurhúsalofttegunda á söluenda fullunnu vörunnar ekki inn í útreikningana. Í 

töflu 2 má sjá nákvæmlega hvaða þættir eru teknir með í útreikninga kolefsnissporsins og undir hvaða 

umfang hver þeirra fellur. 

TAFLA 2 Yfirlit yfir þá þætti sem teknir eru með við útreikning á kolefnisspori.  

UMFANG 1 UMFANG 2 UMFANG 3 

Metanmyndun í meltingarvegi Raforkunotkun Framleiðsla og flutningur tilbúins áburðar 

Meðhöndlun húsdýraáburðar  Framleiðsla og flutningur tilbúins fóðurs 

Notkun húsdýraáburðar  Framleiðsla og flutningur rúlluplasts 

Notkun tilbúins áburðar   

Notkun nytjajarðvegs   

Notkun jarðefnaeldsneytis   
 

Óhjákvæmilegt er að einhverjum þáttum sé sleppt, ýmist vegna þess að hlutur þeirra í kolefnissporinu 

er mjög lítill eða þá að upplýsingar vantaði til þess að geta metið losun frá þeim. Helsti þátturinn sem 

sleppt er í þessari greiningu að svo stöddu er losun vegna landnotkunar og breyttrar landnotkunar, þ.e. 

frá landi sem áður var votlendi en hefur verið framræst og er nú notað undir nautgriparækt. Líklegt er 

að losunin vegna þessa þáttar sé töluverð en upplýsingar liggja ekki fyrir til að meta losunina.  

Aðrir þættir svo sem notkun hreinsiefna og önnur úrgangslosun hafa mun minni áhrif og eru ekki teknir 

með í útreikningunum. Þá er losun vegna notkunar á heitu vatni ekki reiknuð þar sem ekki náðist að 

meta notkunina. Nánari umfjöllun má sjá í kafla 7. 
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4 KOLEFNISSPOR NAUTGRIPARÆKTAR Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2018 

4.1 Losun gróðurhúsalofttegunda vegna iðragerjunar  

Við gerð losunarbókhalds Íslands notar Umhverfisstofnun leiðbeiningar IPCC til þess að reikna losun 

gróðurhúsalofttegunda sem myndast við iðragerjun og meðhöndlun búfjáráburðar. Aðferðir IPCC 

byggja á því að fyrst er orkuþörf gripanna (e. gross energy (GE)) reiknuð en henni er skipt m.a. eftir 

aldri og kyni. Út frá orkuþörfinni, samsetningu fæðunnar og fleiri þáttum eru síðan losunarstuðlar (e. 

emission factor (EF)) hvers nautgriphóps (aldur, kyn) reiknaðir og gefnir í kg metan á hvern nautgrip á 

ári. Til að reikna metanlosun úr iðragerjun er losunarstuðull iðragerjunarinnar margfaldaður með fjölda 

dýra og gefur það metanlosunina á ári. Margföldun fjöldans með losunarstuðli fyrir meðhöndlun 

búfjáráburðar gefur að sama skapi losun metans á ári. Nánar má lesa um aðferðafræðina og 

útreikningana í leiðbeiningum IPCC [5] og í losunarbókhaldi Íslands [6]. 

Í þessari greiningu verða nýttir þeir útreikningar sem Umhverfisstofnun gerði árið 2017 á orkuþörf og 

losunarstuðlum fyrir nautgripi en notaðar verða nýjar fjöldatölur. Gert er ráð fyrir að orkuþörf og aðrar 

aðstæður dýranna hafi ekki breyst á undanförnum árum. 

Fjöldatölur voru fengnar úr gagnagrunni Matvælastofnunnar (MAST). Þar er bústofninum skipt í 

flokkana sem taldir eru upp hér á eftir. Flokkun gripa í losunarbókhaldi UST er sú sama nema þar hafa 

tveir síðustu flokkarnir verið sameinaðir í einn flokk, ungt nautfé. Losunarbókhald UST er á ensku og 

eru því ensk heiti flokkanna í sviga til frekari skýringa. 

• Mjólkurkýr, bornar fyrsta kálfi eða eldri (e. mature dairy cows). 

• Aðrar kýr (holdablendingar), sem notaðar eru til viðhalds á stofninum og hafa borið einu sinni 

eða oftar (e. cows used for producing meat). 

• Kelfdar kvígur, ársgamlar (veturgamlar) eða eldri (e. heifers). 

• Geldneyti, þ.e. allur nautpeningur ársgamall eða eldri, sem ekki flokkast undir kýr eða kelfdar 

kvígur (e. steers used for producing meat). 

• Kvígukálfar yngri en ársgamlir. 

• Nautkálfar, yngri en ársgamlir. 

 

Í töflu 3 hér að neðan má sjá samantekt á losun metans vegna iðragerjunar í nautgripum á Íslandi árið 

2018. Þar má sjá að heildarlosunin nam 136.330 CO2 ígilda. 

TAFLA 3 Losun metans vegna iðragerjunar í nautgripum á Íslandi árið 2018 

FLOKKUR 
LOSUNARSTUÐULL 

[KG CH4/ÁRSKÚ] 
FJÖLDI 

HEILDARLOSUN CH4 

[TONN CH4/ÁRI ] 

HEILDARLOSUN 

[TONN CO2 -ÍG.] 

Mjólkurkýr 106,3 26.386 2.805 78.540 

Holdakýr 72,5 2.640 191 5.360 

Kelfdar kvígur 58,4 6.009 351 9.830 

Geldneyti 46,2 23.402 1.081 30.270 

Ungt nautfé 19,2 22.948 441 12.340 

Samtals - 81.385 4.869 136.330 

Ungt nautfé (e. young cattle) 
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4.2 Losun gróðurhúsalofttegunda vegna meðhöndlunar búfjáráburðar 

Sé mykja geymd í stórum haugum eða í geymslutönkum myndast loftfirrtar aðstæður þar sem 

bakteríur brjóta niður lífræn efni og mynda úr því metan sem losnar út í andrúmsloftið. Líkt og fyrir 

iðragerjun hefur IPCC útbúið leiðbeiningar um hvernig reikna skuli metanlosunina. Losunin veltur m.a. 

á meltanleika og öskuinnihaldi fæðunnar auk breytileika í meðhöndlun mykjunnar, til dæmis hvort hún 

er geymd í þurr- eða votgeymslu. Út frá leiðbeiningum IPCC má reikna losunarstuðul fyrir metanlosun 

vegna meðhöndlunar búfjáráburðar. Hér er notaður sá stuðull sem Umhverfisstofnun hefur reiknað og 

notaði fyrir losunarbókhaldið 2019. Losun metans vegna meðhöndlunar búfjáráburðar nam um 34.340 

tonnum CO2-ígilda. 

TAFLA 4 Losun metans vegna meðhöndlunar búfjáráburðar. 

FLOKKUR 
LOSUNARSTUÐULL 

[KG CH4/ÁRSKÚ] 
FJÖLDI 

HEILDARLOSUN CH4 

[TONN CH4/ÁRI ] 

HEILDARLOSUN 

[TONN CO2 -ÍG.] 

Mjólkurkýr 29,59 26.386 781 21.860 

Holdakýr 2,65 2.640 7 200 

Kelfdar kvígur 10,70 6.009 64 1.800 

Geldneyti 11,84 23.402 277 7.760 

Ungt nautfé 4,23 22.948 97 2.720 

Samtals - 81.385 1.226 34.340 
 

Auk metans losnar einnig nokkuð af glaðlofti (N2O) úr búfjáráburði. UST notar staðlaðar aðferðir til 

þess að reikna losunina sem snýr annars vegar að því að reikna hversu mikið köfnunarefni er í 

áburðinum (e. N excretion rates, Nex) og hins vegar að því að reikna hversu stór hluti þess 

köfnunarefnis losnar sem glaðloft. Þetta getur m.a. farið eftir því hvar búfjáráburðurinn fellur til eða er 

geymdur. Þessar upplýsingar er að finna í losunarbókhaldi Íslands og má sjá, ásamt frekari 

útreikningum í töflum 5 og 6. 

TAFLA 5 Hlutfall búfjáráburðar eftir því hvar hann fellur eða er geymdur. 

FLOKKUR VOTGEYMSLA FELLUR Í HAGA 

Mjólkurkýr 73% 27% 

Holdakýr 8% 92% 

Kelfdar kvígur 67% 33% 

Geldneyti 91% 9% 

Ungt nautfé 100% 0% 
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TAFLA 6 Losun köfnunarefnis (e. nitrogen excretion, Nex) frá búfjáráburði eftir geymsluaðferð. 

FLOKKUR 
NEX 

[KG N/ÁRSDÝR ] 
FJÖLDI 

NEX Í VOTGEYMSLU 

[TONN N/ÁRI] 

NEX Í HAGA 

[TONN N/ÁRI] 

Mjólkurkýr 75,336 26.386 1.451 537 

Holdakýr 60,2 2.640 13 146 

Kelfdar kvígur 44,5 6.009 179 88 

Geldneyti 39,5 23.402 841 83 

Ungt nautfé 15,2 22.948 349 0 

Samtals - 81.385 2.833 854 
 

Notaðir eru losunarstuðlar sem segja til um hversu stór hluti af köfnunarefni í búfjáráburði losnar sem 

köfnunarefni bundið í N2O. Gert er ráð fyrir að búfjáráburður sem ekki fellur til í haga sé geymdur í 

votgeymslu og sé svo borinn á tún. Losunarstuðull búfjáráburðar sem geymdur er í votgeymslu er 0,001 

kg N2O-N/kg N í saurnum á meðan hann er í geymslu.  

Gert er ráð fyrir að 30% alls þess áburðar sem borinn er á tún eða fellur til í haga (sama hvort hann er 

tilbúinn áburður eða búfjáráburður) skolist burt og nýtist ekki gróðrinum. Sá hluti hefur 

losunarstuðulinn 0,0075 kg N2O-N/kg N en hin 70% hafa losunarstuðulinn 0,01 kg N2O-N/kg N. Í töflu 

7 er þetta tekið saman og losunin reiknuð. Losun glaðlofts vegna meðhöndlunar og notkunar 

búfjáráburðar nam því um 17.870 tonnum CO2-ígilda og heildarlosun gróðurhúsalofttegunda vegna 

meðhöndlunar og notkunar búfjáráburðar því 52.210 kg CO2-ígildi. 

TAFLA 7 Losun glaðlofts vegna búfjáráburðar. Athuga skal að glaðloft losnar bæði úr búfjáráburði í votgeymslu og þegar 
hann er borinn á tún. 

LOSUNARSTAÐUR 
LOSUNARSTUÐULL 

[KG N2O-N/KG N] 

NEX 
[T N/ÁRI] 

LOSUN N 
[T N2O-N/ÁRI] 

LOSUN N2O 

[T N2O/ÁRI] 

LOSUN N2O 

[T CO2-ÍG./ÁRI] 

Hagi      

     Skolast burt af túni 0,0075 256 1,9 3,0 800 

     Á túni 0,02 598 12,0 18,8 4.980 

Votgeymsla      

     Í geymslu 0,001 2.833 2,8 4,5 1.180 

     Skolast burt af túni 0,0075 850 6,4 10,0 2.650 

     Á túni 0,01 1983 19,8 31,2 8.260 

Samtals - - 42,9 67,4 17.870 
 

4.3 Losun gróðurhúsalofttegunda vegna notkunar tilbúins áburðar 

Tilbúinn áburður inniheldur töluvert magn köfnunarefnis sem getur losnað sem glaðloft eftir dreifingu. 

LK fékk Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML) til þess að meta hversu mikill áburður var notaður í 

nautgriparækt árið 2018. Samkvæmt ársskýrslu MAST 2018 voru flutt inn 52.019 tonn af tilbúnum 

áburði. Mat RML er að þar af hafi um 16.000 til 20.000 tonn verið notuð á nautgripabúum. Ef miðað er 

við 18.000 tonn gerir það um 35% af heildarinnflutningi tilbúins áburðar. Samkvæmt tölum frá hagstofu 

Íslands var heildarinnflutningur köfnunarefnis í hreinum áburðarefnum 11.743 tonn. Sé gert ráð fyrir 

að þar af hafi 35% verið notuð á nautgripabúum gerir það um 4.060 tonn af köfnunarefni sem notuð 

voru í tilbúnum áburði. 
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Áburðarnotkun í nautgriparækt á Íslandi árið 2018 var þá um 18.000 tonn og þar af voru 4.060 tonn af 

köfnunarefni. Rétt eins og með búfjáráburðinn er gert er ráð fyrir að 30% alls þess áburðar sem borinn 

er á tún skolist burt og nýtist ekki gróðrinum. Sá hluti hefur losunarstuðulinn 0,0075 kg N2O-N/kg N en 

hin 70% hafa losunarstuðulinn 0,01 kg N2O-N/kg N. Í töflu 8 er þetta tekið saman og losunin reiknuð. 

TAFLA 8 Losun glaðlofts vegna notkunar tilbúins áburðar 

LOSUNARSTAÐUR 
LOSUNARSTUÐULL 

[KG N2O-N/KG N] 

NEX 
[T N/ÁRI] 

LOSUN N 
[T N2O-N/ÁRI] 

LOSUN N2O 

[T N2O/ÁRI] 

LOSUN N2O 

[T CO2-ÍG./ÁRI] 

Tún      

     Skolast burt af túni 0,0075 1.219 9,1 14,4 3.800 

     Á túni 0,01 2.843 28,4 44,7 11.840 

Samtals - - 37,6 59,0 15.650 

4.4 Notkun nytjajarðvegs 

Þar sem ekki var hægt að meta stærð landsvæðis sem áður var votlendi en er nú notað sem land undir 

nautgriparæktun var losun vegna landnotkunar og breyttrar landnotkunar ekki metin að svo stöddu. 

4.5 Notkun jarðefnaeldsneytis 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins lagði mat á notkun dísilolíu og raforku á kúabúum landsins. Þar sem 

margir bændur stunda annan búskap meðfram nautgriparækt getur verið erfitt að meta hve stóran 

hluta olíu- og raforkunotkunar má rekja beint til nautgriparæktarinnar, auk þess sem notkunin er ekki 

skráð í miðlægan gagnagrunn. Notkun dísilolíu og raforku frá 30 hreinum kúabúum sem höfðu að 

lágmarki 90% af tekjum sínum af mjólkurframleiðslu og tilheyrandi kjötframleiðslu árið 2018, var höfð 

til viðmiðunar fyrir heildarnorkunotkun nautgripabúa á Íslandi.  

Olíunotkun þessara 30 búa var metin um 7.000 lítrar/bú, en á þeim voru samtals 2.700 gripir. Sé gert 

ráð fyrir að olíunotkun á grip sé sú sama á öðrum búum má áætla að heildarolíunotkun hafi verið um 

6,33 milljónir lítrar. Til að meta losun gróðurhúsalofttegunda af framleiðslu og bruna olíunnar voru 

losunarstuðlar úr losunarbókhaldi Íslands 2019 notaðir þ.e. 2,79 kg CO2-íg/L dísilolíu [6]. Heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu og notkunar olíu á kúabúum á Íslandi árið 2018 var því um 

17.700 tonn CO2-íg. 

4.6 Raforkunotkun 

Árleg raforkunotkun áðurnefndra 30 búa var metin sem 80.000 kWh/bú. Sé gert ráð fyrir að 

raforkunotkun á grip sé sú sama á öðrum búum má áætla að heildarraforkunotkun hafi verið um 72.300 

MWh. Samkvæmt losunarbókhaldi Íslands 2019 fylgir hverri kWh losun upp á 8,8 g CO2-íg. og var 

heildarlosun gróðurhúsalofttegunda vegna raforkunotkunar í nautgriparækt á Íslandi árið 2018 um 600 

tonn CO2-íg.  
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4.7 Framleiðsla og flutningur tilbúins áburðar, tilbúins fóðurs og heyrúlluplasts 

4.7.1 Tilbúinn áburður 

Samtökin Fertilizers Europe hafa látið útbúa reiknivél sem reiknar kolefnisspor áburðarframleiðslu. Til 

eru margar mismunandi gerðir áburðar sem hafa misstór framleiðslukolefnisspor. Í riti [7] frá 

áðurnefndum samtökum hafa verið tekin saman meðaltalsgildi fyrir þessar mismunandi gerðir áburðar. 

Þar sem ekki eru í boði upplýsingar um nákvæmlega hvaða gerðir eru notaðar á Íslandi og hvernig 

notkunin skiptist hlutfallslega verður hér notað meðaltal þeirra allra. Þá má reikna að kolefnisspor 

vegna framleiðslu á áburði sé um 3,5 kg CO2-íg./kg N í áburði. Eins og áður var nefnt voru notuð um 

4.060 tonn af N í áburði árið 2018 svo að kolefnisspor framleiðslunnar er um 14.200 tonn CO2-íg. 

Áburður sem notaður er kemur víða að frá Evrópu. Samskipti við nokkra áburðarinnflytjendur hafa leitt 

í ljós að áburðurinn er m.a. fluttur inn frá Bretlandi, Finnlandi og öðrum Eystrasaltsríkjum. Þar er 

áburðurinn blandaður en hráefnin koma víðar að, m.a. frá Rússlandi. Í losunarstuðli fyrir framleiðslu 

áburðarins, sem kom fram hér á undan er flutningur hráefna tekinn með svo aðeins þarf að reikna 

flutning frá blöndunarstað til bónda. Þar sem áburðurinn kemur víða að og bændur eru dreifðir vítt og 

breitt um landið er hér gert ráð fyrir að til þess að koma áburðinum frá framleiðanda til bónda þurfi 

um 300 km af landflutningum í Evrópu, sjóflutninga sem samsvara flutningi frá Rotterdam til 

Grundartanga og 150 km landflutningum á Íslandi. Notuð er kolefnisreiknivél Eimskips [8] til að reikna 

kolefnisspor þessara flutninga en samkvæmt henni er losunin 3.100 tonn CO2-íg. Reikningar í 

kolefnisreiknivél Eimskips byggja á rauntölum um losun frá skipaflota fyrirtækisins og eru þeir 

reikningar því álitnir nákvæmari en aðrar aðferðir sem standa til boða. 

4.7.2 Tilbúið fóður 

Til að meta kolefnisspor frá framleiðslu tilbúins fóðurs voru notaðar niðurstöður úr rannsókn 

Mogensen o.fl. (2014) [9] sem inniheldur aðferðafræði til að reikna kolefnisspor framleiðslu 

kjarnfóðurs. Þar má finna losunarstuðla fyrir öll helstu hráefni í kjarnfóðri. Niðurstaðan var þá sú að 

kolefnisspor kjarnfóðursins er um 620 g CO2-íg./kg þurrefni í fóðri sem samsvarar 550 g CO2-íg./kg fóður 

miðað við 88% þurrefnainnihald. Skv. RML voru 46.250 tonn af kjarnfóðri notuð í nautgriparækt á 

Íslandi árið 2018. Kolefnisspor vegna framleiðslu þess kjarnfóðurs er því um 25.300 tonn CO2-íg. 

Til að reikna kolefnisspor vegna flutnings kjarnfóðurs er kolefnisreiknivél Eimskips notuð líkt og fyrir 

áburðinn. Aftur er gert ráð fyrir 300 km af landflutningum í Evrópu, sjóflutningum sem samsvara 

flutningi frá Rotterdam til Grundartanga og 150 km landflutningum á Íslandi. Þó að hluti kjarnfóðurs sé 

framleiddur á Íslandi og hluti hráefnanna einnig verður hér gert ráð fyrir að öll 46.250 tonn kjarnfóðurs 

komi frá Evrópu, annað hvort í formi tilbúins fóðurs eða í formi hráefna til frekari vinnslu. Kolefnisspor 

vegna flutninga er því 8.000 kg CO2-íg.  
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4.7.3 Heyrúlluplast 

Samkvæmt RML voru flutt inn um 1680 tonn af heyrúlluplasti árið 2018 og var um helmingur þess  nýtt 

á kúabúum, eða um 840 tonn. 

Notuð voru gagnagrunnsgildi fyrir framleiðslu á LDPE (low density polyethylene) plastfilmu til að meta 

kolefnisspor heyrúlluplasts, þ.e. 2.000 tonn CO2-íg. Sömu aðferðir voru notaðar til að meta kolefnisspor 

vegna flutnings plastsins og vegna flutnings áburðar og fóðurs og nemur losunin 100 tonnum CO2-íg.  

Í töflu 9 má sjá samantekt á losun vegna framleiðslu og flutnings tilbúins áburðar, tilbúins fóðurs og 

heyrúlluplasts. 

TAFLA 9 Losun frá framleiðslu og flutningi á tilbúnum áburði, tilbúnu fóðri og heyrúlluplasti. Breytt landnotkun er ekki tekin 
með. 

 
LOSUN ÁRIÐ 2018 
[TONN CO2-ÍG] 

Tilbúinn áburður  

     Framleiðsla 14.200 

     Flutningur 3.100 

     Samtals 17.300 

Tilbúið fóður  

     Framleiðsla 25.300 

     Flutningur 8.000 

     Samtals 33.300 

Heyrúlluplast  

     Framleiðsla 2.000 

     Flutningur 100 

     Samtals 2.100 

Samtals  52.700 

4.8 Samantekt niðurstaðna 

Í töflu 10 má sjá niðurstöðurnar úr köflum 4.2-4.7 teknar saman og heildarkolefnisspor greinarinnar. Á 

mynd 2 má svo sjá niðurstöðurnar á myndrænan hátt. Þar sést að losun vegna metanmyndunar í 

meltingarvegi myndar langstærsta hluta kolefnissporsins, eða rétt um helming. Losun vegna 

meðhöndlunar og notkunar húsdýraáburðar telur samtals tæplega 20% og má því rekja um 70% af 

kolefnisspori greinarinnar til líffræðilegra ferla í gripunum. Þar fyrir utan myndar framleiðsla og 

flutningur tilbúins fóðurs stærsta hlutann, eða um 12% af heildinni. 
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TAFLA 10 Samantekt á niðurstöðum útreikninga á kolefnisspori Landssambands Kúabænda 

 
LOSUN ÁRIÐ 2018 
[TONN CO2-ÍG] 

Umfang 1  

     Metanmyndun í meltingarvegi 136.300 

     Meðhöndlun húsdýraáburðar 35.500 

     Notkun húsdýraáburðar 16.700 

     Notkun tilbúins áburðar 15.600 

     Notkun jarðefnaeldsneytis 17.700 

Umfang 2  

     Raforkunotkun 600 

Umfang 3  

     Framleiðsla og flutningur tilbúins áburðar 17.300 

     Framleiðsla og flutningur tilbúins fóðurs 33.300 

     Framleiðsla og flutningur rúlluplasts 2.100 

Samtals 275.100 
 

 

MYND 2 Niðurstöður kolefnisspors nautgriparætkunar á Íslandi 2018 . Breytt landnotkun er ekki tekin með. 
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5 KOLEFNISSPOR HRÁMJÓLKUR ÚR DÆMIGERÐU BÚI Í 
MJÓLKURFRAMLEIÐSLU 

Til að reikna kolefnisspor mjólkur áætlaði landsamband kúabænda í samstarfi við RML, fjölda kúa á 

dæmigerðu búi í mjólkurframleiðslu og notkun á tilbúnu fóðri, eldsneyti, tilbúnum áburði, rúlluplasti 

og raforkunotkun. Þetta var gert til að niðurstöðurnar yrðu eins lýsandi fyrir íslenskar aðstæður og 

hægt er. Í greiningunni eru niðurstöður staðlaðar miðað við einn lítra af orkuleiðréttri mjólk (OLM), 

þ.e. mjólk sem leiðrétt hefur verið fyrir fitu- og prótíninnihaldi. Upplýsingar um dæmigert bú má sjá í 

töflu 11. 

TAFLA 11 Magntölur frá LK og RML um dæmigert kúabú í mjólkurframleiðslu. 

 MAGN Á ÁRI 

Fjöldi gripa   

     Mjólkurkýr 50 ársdýr 

     Holdakýr 0 ársdýr 

     Kelfdar kvígur 19 ársdýr 

     Geldneyti 20 ársdýr 

     Ungt nautfé 33 ársdýr 

Tilbúið fóður 85 tonn 

Eldsneyti   

     Bensín 360 L 

     Dísel 4.500 L 

Tilbúinn áburður 36 tonn 

Rúlluplast 1.500 kg 

Raforkunotkun 58.500 kWh 

OLM frá einni 
mjólkurkú 

6.500 kg 

Kjötmagn frá búi á ári 7.000 kg 
 

Aðferðafræði GHG protocol er notuð hér, rétt eins og í útreikningunum fyrir greinina í heild, nema nú 

er losunin reiknuð fyrir aðeins eitt bú. Útreikningarnir eru framkvæmdir á sama hátt og var gert í kafla 

4. Þar sem til verður nokkuð magn af nautakjöti við framleiðsluna tekur það á sig hluta af 

umhverfisáhrifunum. Til eru ákveðnar reikniformúlur sem hægt er að nota til þess að ákvarða hve 

stóran hluta umhverfisáhrifanna mjólkin skal taka á sig. Formúlan sem hér er notuð er [10] 

𝐴𝐹 = 1 − 6,04 ⋅
𝑚kjöt

𝑚mjólk
 

þar sem 𝑚kjöt er heildarmassi lifandi gripa sem sendir eru í slátrun á einu ári, 𝑚mjólk er heildarmassi 

framleiddrar mjólkur á einu ári og 𝐴𝐹 er svokallaður úthlutunarstuðull (e. allocation factor) mjólkur og 

segir til um hve stór hluti umhverfisáhrifanna skrifast á mjólkina. Út frá upplýsingum í töflu 11 og ef 

miðað er við að fallþungi gripanna sé um 46% af heildarþyngd þeirra gefur formúlan að ofan að 

úthlutunarstuðull mjólkur er um 0,72, þ.e.a.s. að mjólkin tekur á sig 72% umhverfisáhrifanna og kjötið 

28%. Heildarkolefnisspor þessa mjólkurbús er 450,7 tonn CO2-íg./ári, þ.a. kolefnisspor sem skrifa má á 

mjólkina er 323,2 tonn CO2-íg./ári eða um 1,0 kg CO2-íg./L OLM miðað við að eðlismassi mjólkur sé 1,03 
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kg/L. Kolefnisspor sem skrifast á kjötframleiðsluna frá mjólkurbúinu er þá 127,5 tonn CO2-íg./ári eða 

18,2 kg CO2-íg./kg kjöt. 

Á mynd 3 má sjá hvernig kolefnissporið skiptist niður á þætti greiningarinnar. Þar sést að hlutfallsleg 

skipting er mjög svipuð og sést á mynd 2 fyrir alla greinina í heild sinni.  

 

MYND 3 Niðurstöður á kolefnisspori mjólkur frá dæmigerðu mjólkurbúi, breytt landnotkun ekki tekin með. 
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6 KOLEFNISSPOR NAUTAKJÖTS ÚR DÆMIGERÐU BÚI Í KJÖTFRAMLEIÐSLU 

LK, í samstarfi við RML, áætlaði fjölda kúa á dæmigerðu búi í nautakjötsframleiðslu ásamt notkun á 

tilbúnu fóðri, eldsneyti, tilbúnum áburði, rúlluplasti og raforkunotkun. Þessar upplýsingar má sjá í töflu 

12. 

TAFLA 12 Magntölur frá LK og RML um dæmigert kúabú í nautakjötsframleiðslu. 

 MAGN Á ÁRI 

Fjöldi gripa   

     Mjólkurkýr 0 ársdýr 

     Holdakýr 23 ársdýr 

     Kelfdar kvígur 6 ársdýr 

     Geldneyti 33 ársdýr 

     Ungt nautfé 34 ársdýr 

Tilbúið fóður 4 tonn 

Eldsneyti   

     Bensín 250 L 

     Dísel 1.600 L 

Tilbúinn áburður 12,5 tonn 

Rúlluplast 600 kg 

Raforkunotkun 7.500 kWh 

OLM frá einni mjólkurkú - kg 

Kjötmagn frá búi á ári 8.000 kg 
 

Líkt og áður er aðferðafræði GHG protocol notuð og útreikningarnir framkvæmdir á sama hátt og var 

gert í kafla 4. Í þessu tilfelli er engin mjólk framleidd svo að öll umhverfisáhrifin skrifast á kjötið sem er 

framleitt. Heildarumhverfisáhrif nautabúsins eru 186,9 tonn CO2-íg./ári sem samsvarar um 23,4 kg CO2-

íg./kg kjöt. Mynd 4 sýnir hvernig kolefnissporið skiptist niður á þætti greiningarinnar. 

 

MYND 4 Niðurstöður á útreikningum kolefnisspori kjöts frá dæmigerðu kjötbúi, breytt landnotkun ekki tekin með. 
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Áberandi er hve mikið hærra kolefnisspor mjólkurbúsins er, miðað við gripafjölda, en þann mun má 

helst rekja til þess að losunarstuðlar fyrir metanlosun mjólkurkúa eru mun hærri en fyrir holdakýr, 

hvort sem það er úr meltingarvegi eða úr búfjáráburði. en helsti munurinn á búunum tveimur liggur 

einmitt í fjölda mjólkur- og holdakúa. Mynd 5 sýnir samanburð milli búanna tveggja þar sem 

kolefnissporið er metið á hvern grip búsins. Á myndinni kemur þessi munur bersýnilega í ljós. 

 

MYND 5 Samanburður á kolefnisspori dæmigerðs mjólkurbús og dæmigerðs kjötbús. 

Á myndinni sést einnig að losun vegna notkunar tilbúins fóðurs, tilbúins áburðar, jarðefnaeldsneytis og 

rúlluplasts á hvern grip er nokkuð meiri á mjólkurbúinu og endurspeglar það mun meiri notkun þessara 

þátta á mjólkurbúinu en í töflu 13 hér að neðan er notkun þessara þátta borin saman.  

TAFLA 13 Samanburður á notkun fóðurs, áburðar, jarðefnaeldsneytis og rúlluplasts á dæmigerðu mjólkurbúi og dæmigerðu 
kjötframleiðslubúi 
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Mjólkurbú Kjötbú

 NOTKUN/GRIP/ÁRI 

 MJÓLKURBÚ KJÖTBÚ 

Tilbúið fóður 0,70 tonn 0,042 tonn 

Tilbúinn áburður 0,30 tonn 0,13 tonn 

Jarðefnaeldsneyti 39,8 L 19,3 L 

Rúlluplast 12,3 kg 6,25 kg 



7  UMRÆÐUR OG LOKAORÐ 

15 

7 UMRÆÐUR OG LOKAORÐ 

Eins og sjá má á niðurstöðunum og eins og búast mátti við myndar losun metans og glaðlofts úr mykju 

og meltingarvegi dýranna lang stærsta hluta kolefnissporsins, hvort sem litið er á greinina í heild árið 

2018 eða á kolefnisspor dæmigerðu mjólkur- og nautakjötsbúanna. Nokkur breytileiki er á hlutdeild 

annarra þátta eftir því hvort skoðuð er greinin í heild, mjólkurbúið eða kjötbúið en þau eiga þó öll það 

sameiginlegt að losun vegna raforkunotkunar og rúlluplastsframleiðslu er mjög lítil. 

Eins og áður hefur komið fram ná niðurstöður greiningarinnar aðeins yfir þá losun sem á sér stað á 

búinu sjálfu eða við framleiðslu og flutning aðfanga og nær því ekki yfir slátrun dýra, úrvinnslu hráefna, 

pökkunar, markaðssetningar og fleira sem á sér stað eftir að varan er farin frá bónda. Þá kemur losun 

vegna landnotkunar og breyttrar landnotkunar ekki heldur inn í reikningana en eins og kom fram í kafla 

3 náðist ekki að afla nægilegra upplýsinga til að meta þá losun. 

Þá gæti úrgangslosun einnig spilað hlutverk, einkum hvernig förgun heyrúlluplasts er háttað. 

Samkvæmt upplýsingum frá Úrvinnslusjóði er nær allt heyrúlluplast endurunnið en megnið af því er 

sent til Hollands þar sem það er annað hvort endurunnið eða selt áfram til endurvinnslu í öðrum 

löndum, mest í Suð-Austur Asíu. Á Íslandi er hluti heyrúlluplasts endurunninn hjá fyrirtækinu Pure 

North Recycling en fyrirtækið áætlar að það muni geta tekið við öllu heyrúlluplasti á landinu þegar ný 

endurvinnslustöð verður tekin í gagnið árið 2019 [11]. Meðal annarra mögulegra farvega fyrir 

heyrúlluplast eru urðun og brennsla. Losun vegna þessara aðferða getur verið töluverð en á móti kemur 

möguleg orkuendurheimt í kjölfarið. 

Rétt er að minnast á að tölurnar í töflum 11 og 12 og tilheyrandi niðurstöður eiga aðeins við um bú 

sem eru sambærileg að stærð og með sambærilega framleiðslu og þau dæmigerðu bú sem áætluð 

voru. Raunverulegt kolefnisspor á framleiðslueiningu kjöts eða mjólkur veltur að miklu leyti á því hve 

mikil framleiðslan er hverju sinni. Reikna má að framleiðsla á dæmigerða búinu var um 350 kg af kjöti 

á hverja holdakú en samkvæmt skýrsluhaldi RML í nautgriparækt er meðalframleiðslan yfir landið 230 

kg af kjöti á hverja holdakú og er framleiðslan mismikil eftir landshlutum. Á Norðurlandi eystra og 

Austurlandi er meðalframleiðslan til að mynda um 390 kg kjöt/holdakú en á Norðurlandi vestra er hún 

um 170 kg kjöt/holdakú.  

Til samanburðar við niðurstöður þessarar skýrslu má nefna niðurstöður nokkurra erlendra 

vistferilsgreininga á nautgriparækt. Vistferilsgreining í Vestur-Kanada frá 2009 sýndi að losun þar var 

22 kg CO2-íg./kg nautakjöt [12]. Önnur greining frá Kanada gaf losun upp á 17,2 kg CO2-íg./kg nautakjöts 

en sú rannsókn náði til alls kanadíska nautgripaiðnaðarins [12]. Vistferilsgreining frá Svíþjóð frá 2005 

sýndi losun upp á 19,8 kg CO2-íg./kg nautakjöt og 1,02 kg CO2-íg./ kg OLM (orkuleiðrétt mjólk). Þar var 

heildarlosuninni skipt þannig að 85% hennar var látin tilheyra mjólkurframleiðslu og 15% 

kjötframleiðslu [13]. Algengt er að rannsóknir sýni að kolefnisspor nautakjöts sé á bilinu 17-37 kg CO2-

íg./kg kjöt [12]. Stíga þarf varlega til jarðar við samanburð á þessum tölum og öðrum af sama toga þar 

sem forsendur, kerfismörk og aðferðafræði  rannsóknanna getur verið mismunandi. Niðurstöður ætti 

því alltaf að bera saman með forsendur rannsóknanna til hliðsjónar. 

Niðurstöður þessarar greiningar sýna að kolefnisspor nautakjöts frá dæmigerðu mjólkurbúi á Íslandi sé 

um 18,2 kg CO2-íg./kg nautakjöt og 23,4 kg CO2-íg./kg nautakjöt fyrir nautakjöt frá dæmigerðu 
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kjötframleiðslubúi sem er sambærilegt við ofangreindar erlendar greiningar. Mikilvægt er að muna að 

inni í útreikningana fyrir íslensku búin hefur losun vegna landnotkunar og breyttrar landnotkunar ekki 

verið tekin með. Þá eru einnig til rannsóknir sem sýni að kolefnisspor nautakjötsframleiðslu sem ná 

langt út fyrir bilið 17-37 kg CO2-íg./kg nautakjöt. Í samantektarrannsókn Poore og Namecek frá 2018 

[14], á kolefnisspori ýmissa matvæla var kolefnisspor nautakjöts úr hreinni kjötframleiðslu á bilinu 17,6 

kg CO2-íg./kg kjöt upp í 216,7 kg CO2-íg./kg kjöt. Þessar tölur eiga þó við um allan vistferilinn og ná 

þannig út fyrir hlið bóndans. Í rannsókn Poore og Namecek mátti að meðaltali rekja 69% losunar til 

fæðuframleiðslu og losunar á býlinu. 

Niðurstöður þessarar greiningar um kolefnisspor mjólkur (1,0 kg CO2-íg/L OLM) eru einnig í ágætu 

samræmi við erlendar niðurstöður. Eins og áður sagði sýndi vistferilsgreining frá Svíþjóð frá 2005 losun 

upp á 1,02 kg CO2-íg./ kg OLM [13] og rannsókn á nautarækt í Rúmeníu sýndi að losun vegna 

mjólkurframleiðslu þar var 1,06 kg CO2-íg./ kg OLM [15]. 

Í þeim erlendu rannsóknum sem vitnað hefur verið í var aðferðafræði vistferilsgreiningar beitt en ekki 

GHG protocol. Þó að útreikningar þessara tveggja aðferðafræða séu í sjálfu sér svipaðir er 

hugmyndafræði vistferilsgreiningarinnar frábrugðin GHG protocol. Í vistferilsgreiningu er framleiðslu 

einnar framleiðslueiningar (kílógramm kjöts eða lítri mjólkur) fylgt eftir, greint hvaða hráefni og ílag 

þurfi í framleiðsluna og hve mikil losun fylgi framleiðslunni. Í vistferilsgreiningum er einnig algengt að 

allur vistferill vörunnar sé skoðaður, það er allt frá framleiðslu ílagsefna að förgun vörunnar að lokinni 

notkun.  
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